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L’amic D. Sam Abrams ha tingut la
gentilesa de dedicar-me, fa uns dies,
un article (Por de la vida) de rèplica
a la meva columna sobre el poeta

Margarit, flamant Premi Nacional de poesia pel
seu llibre Casa de misericòrdia. Sembla que el
paper no li ha agradat gaire –per no dir gens–,
ja que el qualifica de “desafortunat”, “poc en-
certat” i “destructiu”, i afegeix que “estava mo-
tivat, sobretot, per l’enveja de l’èxit literari i co-
mercial” suscitat pel penúltim treball del poeta.
No cal dir-ho, estic encantat que l’amic Abrams
discrepi de les meves pobres opinions, i és molt
lliure de titllar el paper en qüestió de “desafor-
tunat” i “destructiu”, però li haig de reconvenir
l’últim extrem: aquestes opinions no estan dic-
tades, en absolut, per l’enveja de l’èxit literari i
comercial del senyor Margarit.

QUI EM CONEIX UNA MICA SAP QUE MAI –i mai vol dir
mai– he actuat empès per l’enveja, sinó per
raons potser discutibles, però del tot alienes a
aquest sentiment. Si he dit el que he dit ha
estat per considerar que la vàlua poètica de
Margarit és inversament proporcional a “la
pluja de distincions que li cauen al damunt en
l’actualitat”. A mi, les misèries de la societat li-
terària em resulten del tot indiferents, i sem-
pre me n’he mantingut al marge, però em sem-
bla que el pes literari d’aquest senyor és, si més
no, matèria opinable, i, contràriament a les pa-
raules de l’amic Abrams, potser sí que caldria
parlar-ne més. I això és el que intentava posar
en relleu a la meva columna. Vull precisar, així
mateix, que el títol del paper, Margarit, que
Abrams denuncia no va ser decisió meva, sinó
del diari, que segurament per raons d’espai va
preferir aquest títol a l’original, Misericòrdia!
Cas d’haver-se publicat amb aquest últim, tam-
poc no crec que Abrams s’hagués mostrat més
indulgent en els seus judicis. Les coses, però,
són com són.

D’ALTRA BANDA, ÉS INTERESSANT la proposta que, un
cop esbravada la seva indignació contra el fir-

mant, fa Abrams a propòsit del “maltracta-
ment i menyspreu sistemàtic” a què, diu, “han
estat sotmesos els escriptors vitalistes en la li-
teratura catalana moderna”, maltractament i
menyspreu dels quals la meva columna “és una
manifestació més”. I passa llista dels noms –de
Maragall a Villatoro– que han seguit aquesta
línia. Agraeixo a l’amic Abrams la lliçó de lite-
ratura que em dispensa, però li vull precisar
que jo no tinc res en contra del vitalisme litera-
ri, només que aquesta línia espontània i arbi-
trària, deutora del modernisme, no és ben bé la
meva. Ignoro –i la veritat és que tant se me’n
dóna– si la literatura catalana moderna tolera
malament els escriptors vitalistes.

PERÒ SI ALGUNA COSA NO HAURIA DE TOLERAR són els
escriptors, vitalistes o no, que no fan bé la
feina, o que confonen el vitalisme amb una cosa
tan tronada com la pròpia biografia. I ja que el
sagaç crític parla de Freud, diguem que, segons
el vienès, la “por de la vida” deriva, entre altres,
d’una mala assumpció de la realitat, del “man-
que à être”. Podríem dir que el motor del que és
humà és justament la capacitat de percebre i
tolerar l’inabastable, els límits, la mancança.
Per aquest biaix, m’estimo més el rigor concep-
tual d’un Valéry o d’un Riba, quan malden per
donar forma literària, poètica, a aquestes idees,
per fixar la distància entre el fet concret i la re-
presentació comunicable, que l’espontaneisme
biogràfic que no fa sinó excitar el voyeurisme
del lector, en general poc disposat a aventures
intel·lectuals de certa envergadura. I més quan
aquest voyeurisme es nodreix de mort i malal-
tia. Per això Margarit –per mi, un poeta medi-
ocre– té tants premis i tantes distincions, per-
què és fàcil.

POR DE NO RES, DONCS. Per mi, els esgarips del vi-
talisme literari són, per dir-ho a la manera de
Faust, “sons d’una arpa eòlia esllanguits”. I l’ar-
ticle de l’amic Sam Abrams, una prova que el
seu talent crític faria més goig al servei de la
psicologia recreativa.

Josep Maria Fulquet Professor de la Universitat Ramon Llull

Pordenores
“M’estimo més el rigor
conceptual d’un Valéry o d’un
Riba que l’espontaneisme
biogràfic que no fa sinó excitar
el voyeurisme del lector ”

Unllargcamísindical

En els anys 50, el rebuig cap
a la dictadura franquista
s’expressava a través d’un
ampli ventall que anava des
de l’acció directa dels ma-
quis anarquistes fins a les
vagues de 1951 i de 1956,

passant per la feina dis-
creta –i decisiva–
d’intel·lectuals i mestres, i
també de centenars de mi-
lers de mares i pares
(sense els quals resultaria
inexplicable el compromís
democràtic, social i nacio-
nal de les successives ge-
neracions). Evidentment,
però, els opositors a la dic-
tadura no ho van tenir
mai fàcil, perquè cal tenir
sempre present que el
franquisme no només era
un règim assassí, sinó

que, a més, va assassinar
molt i va assassinar fins al
final.

I, sens dubte, el 1958, el
passat continuava sent
ben present. I un dels pri-
mers símptomes de futur
va ser la creació de la Soli-
daritat d’Obrers Cristians
de Catalunya que, tres
anys després (1961), ad-
quiriria la denominació
definitiva de Solidaritat
d’Obrers de Catalunya
(SOC), el primer sindicat
obrer antifranquista nas-

cut durant la dictadura.
En aquest sentit, cal re-

cordar les figures de
Jaume Terribas com a pri-
mer secretari general, i de
Xavier Casassas i Miralles,
que va ocupar els càrrecs
de president o de secretari
general des del naixement
de l’organització (1958)
fins a la seva desaparició
(1983). En concret, el
1980, el SOC va confluir
amb altres sindicats en la
formació de la Confedera-
ció Sindical de Treballa-

dors de Catalunya i, el
1983, va fondre’s definiti-
vament a l’interior
d’aquesta nova CSTC.

Posteriorment, aquest
espai –en què resulten in-
destriables els vincles
entre les llibertats indivi-
duals, els drets socials i el
reconeixement de la reali-
tat nacional de Catalu-
nya– ha estat ocupat per
la Confederació Sindical
de Catalunya (CSC) i, en
l’actualitat, per la Inter-
sindical-CSC.

EN DIRECTE

El segle
moral

Enric
Vila

Aquest 2009 podria passar,
segons com vagi la crisi, que
els historiadors comencessin
a dir que el segle XXno es va
acabar ni el 1989 ni el
2001, sinó que tot just el
deixem ara enrere. D’una
centúria que molts experts
consideren que va comen-
çar el 1914, amb la Prime-
ra Guerra Mundial, no
seria dir cap barbaritat. La
cultura del benefici és una
resposta al patiment. Del
patiment sempre n’aca-
bem esperant la necessitat
d’una utilitat o d’una re-
compensa que ens consoli,
i l’evasió material sol ser el
consol més ràpid i tangible.
Jo veig la crisi actual com el
final de la solució materia-
lista nascuda dels drames
produïts pels totalitaris-
mes i les guerres mundials.
Consolant-nos, hem portat
l’esperit comercial més
lluny que mai. Afeblits,
hem negat la humanitat de
Hitler i de Stalin per no
afrontar el dolor d’integrar-
los en un discurs moral. Per
no trobar-nos reflectits en
els nostres monstres, hem
exaltat la cultura del bene-
fici material fins al paroxis-
me. El cotxe i el crèdit,
però, cada cop serviran
menys per tapar els forats
espirituals que ens ha dei-
xat el segle XX. Entrem en
una època de recerca
moral, d’integració de con-
tradiccions i d’acceptació
de responsabilitats. Un pio-
ner és Obama. El seu èxit
no s’entén sense l’esforç de
síntesi i de recerca d’una
veritat compartida que re-
presenta la seva biografia i
el seu discurs. A Catalunya,
els líders s’hi emmirallen,
però tots viuen encara al
segle passat: cap no té, ni
de lluny, la fortalesa ni la
generositat que caldria per
articular un moviment
com el seu.

Oriol
Junqueras

CARLOTA BOADA

Periodista i
historiador

Historiador


	avui.cat
	avui_020109 : diari : 19 : Pàgina 2 


